
 

 

แนวทางแนวทาง การด าเนินงาน 
โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐  

และ การคัดเลือก คัดสรรการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.  
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ฯ 
มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

 



 ๑ 

 
แนวทางแนวทาง การด าเนนิงาน 

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และ 
การคัดเลือก คัดสรรการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทนุ ม.ท.ศ.  

รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

 ๑.  ความเป็นมา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนิน โครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ ทรงให้น าพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชปณิธานที่มุ่งสร้าง
ความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนยากล าบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ตามความสามารถของแต่ละคน อันเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทย 
ต่อมา ในปี ๒๕๕๓ ทรงมีพระราชด าริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ และทรงให้น าโครงการทุนการศึกษาฯ มาอยู่
ภายใต้การด าเนินงานของมูลนิธิฯ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป โดยที่ การด าเนินงานโครงการ
ทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ที่ผ่านมา มีกลไกคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก ากับดูแลอ านวยการระดับนโยบาย และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กลไกคณะกรรมการระดับจังหวัด จากทุกจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพ่ือร่วมด าเนิน
กระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกจังหวัด เข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมกัน
ติดตามดูแลอย่างเป็นระบบ 

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน แก่นักเรียน
ผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีฐานะยากจนยากล าบาก ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปแล้ว รวม ๘ รุ่น จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๒ ราย เป็นชายและหญิงเท่าๆ กัน 
รวม ๑,๒๒๘ ราย รวมเงินทุนพระราชทานที่จัดสรรไปแล้ว จ านวน ๒๔๙.๓๑๖ ล้านบาท  

การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ของ ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ นี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
องค์ประธานกรรมการ ม.ท.ศ. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง
หลักการ แนวคิด และแนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ในปี ๒๕๖๐ ร่วมกับ
กรรมการ ม.ท.ศ. และคณะท างานฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ยิ่งขึ้นตามแนวพระราโชบาย ซึ่งด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนมาถึงขั้นตอนที่แจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเริ่ม
กระบวนการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ ตามวัตถุประสงค์ แนวทางและกระบวน 
การที่ปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ในปี ๒๕๖๐ ดังนี้  

 



 ๒ 

 

 ๒.  แนวทางการด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐  

๒.๑ วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการทุนการศึกษาฯ 

(๑) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการ
พระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับผู้ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และ
ศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ สาขาที่ขาดแคลน สาขาด้านความม่ันคง และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งการ
พระราชทานทุนเป็นกรณีๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ม.ท.ศ. จะเห็นสมควร 

(๒) เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะ
ความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย 
ผู้ได้รับทุนพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ  
น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ 

๒.๒ หลักการแนวคิดตามแนวพระราโชบาย 

(๑) ยึดหลักการพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทั้งสายสามัญและอาชีพ ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมุ่งเน้นในสาขาที่
เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้านความ
มั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ และปรับโดยไม่ยึดไม่ก าหนดสัดส่วนชายหญิง ไม่ก าหนดสัดส่วน
จ านวนทุนแต่ละจังหวัด ยังคงใช้กระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง และปรับเพิ่มให้มี
กระบวนการฝึกพัฒนาศักยภาพ เพื่อคัดกรองในขั้นสุดท้าย ให้ได้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมรับทุน
พระราชทาน 

(๒) ยึดหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงามต่อสถาบันและประเทศชาติ พร้อม
กับการมุ่งเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง บ่มเพาะความมีวินัยและสร้างศักยภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง  ให้นักเรียนทุน 
ในพระองค์ฯ เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การงานในเส้นทางอาชีพ ด ารงตน
เป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่ม่ันคง กลับคืนถิ่นไปท างานช่วยเหลือชุมชนสังคม ท าประโยชน์
ให้กับประเทศชาติ 

(๓) ยึดหลักการที่ก าหนด ให้มีการท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน ภายใต้เงื่อนไขเมื่อจบการศึกษา 
ให้ชดใช้ทุนพระราชทาน ด้วยการเข้าสู่เส้นทางอาชีพอย่างม่ันคง ตามที่โครงการทุน ม.ท.ศ. 
จะเชื่อมโยงต าแหน่งงานรองรับ สู่การเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ หรือการท างานในภาครัฐ 
(ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน) หรือการท างานในสายงานความมั่นคง ทหาร ต ารวจ 
ทั้งนี้ หากผู้รับทุนฯ ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไข จะต้องชดใช้คืนเงินทุนพระราชทาน 



 ๓ 

 

๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย 

 (๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา ๒๕๖๐  

  กลุ่มทั่วไป ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการ
เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

  กลุ่มเฉพาะจากโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) เป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนในโครงการ
กองทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง และจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ มีผลการเรียนดี ประพฤติด ีมีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่องและมีความพร้อม
ที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

 (๒) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุนพระราชทานต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๘ เดิม ที่ยังคงสถานะความเป็นนักเรียนทุนฯ และมีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนด 

๒.๔ หลักเกณฑ์ กลไกกระบวนการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ 

 (๑) ปรับยึดตาม ๓ หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี 
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึด
เกณฑ์ความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึก
บ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ โดยที่เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและ
เป็นเพียงเงื่อนไขสนับสนุนเท่านั้น 

(๒) ปรับกลไกกระบวนการด าเนินงานในพื้นที่  โดย เป็นการท างานของกลไกคณะกรรมการ
คัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มีอยู่เดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับกลไก
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค จะรับผิดชอบ
กลั่นกรองและจัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
ในภาคของตน ให้เหลือภาคละไม่เกิน ๘ ราย (ไม่ก าหนดชาย หญิง ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจาก
ทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัด จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  

 ทั้งนี้ พ้ืนที่ กทม. ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย 
ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) ให้
คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาด าเนินการคัดเลือก และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ.  



 ๔ 

 
(๓) ปรับเพิ่มการคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่าย

เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ทุกฝ่าย
จัดส่งมาให้ ด าเนินการสอบทานและคัดกรอง จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ 
เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ วังทวีวัฒนา จากนั้น ประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย 
และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙   

๒.๕ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

ให้มีการจัดหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุน เริ่มใช้ส าหรับ
นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกและ
พัฒนาศักยภาพในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เหมาะสมตามช่วงวัย ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก ได้แก่ 

(๑) การเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง  ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดี 
พร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ  

 โดยจัดให้มีการอบรมสร้างการรับรู้ ให้เกิดความเข้าใจในหลักการทรงงาน การน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ดูงานสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
การศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด าริ โครงการส่วนพระองค์ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การฝึกวินัยความรับผิดชอบการ
อยู่ร่วมกันและท างานร่วมกัน 

(๒) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความแข็งแกร่งด้ านวิชาการ ภายใต้
เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือความสามารถทางการเรียน และการเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการ
เกตร สาขาด้านความม่ันคง ในสายทหาร ต ารวจ  

 โดยจัดให้มีการแนะแนว และติววิชาการเฉพาะในวิชาหลักด้านต่างๆ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ให้รู้จริง รอบรู้ มีความแข็งแกร่งในวิชาความรู้ มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผล สังเคราะห์เชื่อมโยงเป็น เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้มี
ความพร้อมสามารถเรียนส าเร็จ มีความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

(๓) การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ภายใต้เป้าประสงค์มุ่งเตรียมความ
พร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึกลงมือปฏิบัติงาน  

 โดยจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจิตอาสา ในสถานพยาบาล สถานดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์เชิงวิชาชีพการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การเกษตร การเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานและฝึกงานตามสถาบันและแหล่งเรียนรู้ส าคัญ 
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเปิดโลกทรรศน์ สร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม และสร้างแรงบันดาลใจ 



 ๕ 
 

 ๓.  รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย และกลไกด าเนินงานคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙  

(๑) กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ครอบคลุม  

-  กลุ่มนักเรียนทั่วไป ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่มีผลการเรียนดี 
ประพฤติดี มีความสามารถและมุ่งมั่นจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก
และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน (ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้ อยู่ระหว่างก าลังเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :-
ชั้น ม.๔/หรือ ปวช. ๑)  

- กลุ่มนักเรียนผู้รับทุนในโครงการกองทุนการศึกษา  (รัชกาลที่ ๙) ที่จบการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยเป็นผู้เรียนดี ประพฤติดี มีความสามารถและ
มุ่งม่ันจะเรียนต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน (ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นักเรียนกลุ่มนี้  
อยู่ระหว่างก าลังเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :-ชั้น ม.๔/หรือ ปวช. ๑) 

(๒) กลไกด าเนินงานคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙  

-  ระดับจังหวัดเป็นการท างานของกลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ที่มี 
อยู่เดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยในปี ๒๕๖๐ ได้เพิ่มศึกษาธิการจังหวัด  
ร่วมประสานปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด  
ทุกจังหวัด เพ่ือเริ่มด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรรฯ ในปี ๒๕๖๐ ตามแนวทางที่
ปรับปรุงในปี ๒๕๖๐ และด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

-  กลไกคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรฯ ระดับจังหวัด ดังกล่าวจะท างานร่วมกับกลไก
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศภ. ๑๘ ภาค  
จะรับผิดชอบกลั่นกรองและจัดล าดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมร่วมกับ ประธาน
คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดในภาคของตน ให้เหลือภาคละ ๘ ราย (ไม่ก าหนดชาย หญิง  
ไม่จ าเป็นต้องเลือกให้ครบจากทุกจังหวัด ไม่ก าหนดสัดส่วนแต่ละจังหวัดจะพิจารณาจาก
ศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ)  

-  ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมไม่เกิน ๒ ราย 
ส่วนการคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง จัดส่งให้ฝ่าย
เลขานุการคณะอนุกรรมการ ม.ท.ศ.  

 



 ๖ 

 

(๓) เพิ่มการคัดกรองในขั้นสุดท้าย ด้วยการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ โดยฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประมวลรายชื่อข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่ทุกฝ่ายจัดส่งมาให้ 
ด าเนินการสอบทานและคัดกรอง (โดยการลงพ้ืนที่สอบทานข้อมูล ) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ วังทวีวัฒนา  จากนั้น 
ประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย และ เตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน  
ที่ผู้ปกครองต้องเห็นชอบและมีครูร่วมรับรู้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติ
รายชื่อผู้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙ 

๓.๒ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ 

(๑) หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ โดยยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ เป็นผู้มีความประสงค์ 
มุ่งม่ันจะเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และมีความสามารถ
ในการเรียนให้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ ยึดเกณฑ์ประพฤติดี ต้องไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และ 
ยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม  
มีวินัย พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ  

ทั้งนี้ เกณฑ์เงื่อนไขความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบและเป็นเพียง
เงื่อนไขสนับสนุน เท่านั้น 

(๒) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร เพื่อรับทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๙  

- ต้องเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วยผลการเรียนดี  
มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับ ๓.๐๐ และสามารถเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้ว โดยก าลังเรียนในชั้น ม. ๔ /ปวช. ๑ ภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ 

- มีความมุ่งมั่นและความสามารถที่จะเรียนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีความ
ประสงค์ มุ่งม่ัน และสามารถจะเรียนอย่างต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รวมทั้ง
มีความใฝ่ฝัน มีเป้าอาชีพการงานที่ปรารถนาในอนาคต 

- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทย 

- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  

- มีทัศนคติที่ถูกตอ้ง  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติ  

- ผู้เข้ารับการคัดเลือก คัดสรร ต้องรับรู้ข้อมูลโครงการทุนฯ เข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ 
และพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข ทั้งในด้านการฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ ได้รับทุนพระราชทาน การท าสัญญารับทุนและชดใช้ทุน  
โดยได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การรับรู้ร่วมด้วย 



 ๗ 

 

๓.๓ รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ส าหรับกลุ่มนักเรียนทั่วไปในพ้ืนที่/จังหวัด 

 (๑) การด าเนินงานของฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ งานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. และฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ประสานแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานโครงการทุนฯ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ที่มีการทบทวน ปรับปรุงหลักการแนวคิด เพ่ือให้กลไกระดับพ้ืนที่/จังหวัดทราบ โดยขอ
อนุเคราะห์ความร่วมมือหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติงานในโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. เพ่ือด าเนินการ ดังนี้ 

-  กระทรวงมหาดไทย ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 
รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ปรับปรุงตามแนวพระราโชบาย และสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันใน “คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับ
จังหวัด” ของทุกจังหวัด เพ่ือด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เริ่มด าเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร 
ตามแนวทางที่ปรับปรุงในปี ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ 

-  กระทรวงศึกษาธิการ ประสานแจ้งศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาคการศึกษา และศึกษาธิการ
จังหวัดทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ และ
การคัดเลือก คัดสรร นักรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้ปรับปรุงตามแนว
พระราโชบาย และสร้างความเข้าใจร่วมกันในบทบาทภารกิจที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ ภาค และ
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ต้องร่วมปฏิบัติงานในกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ 
ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 
เพ่ือสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบด าเนินกระบวนการคัดเลือก  
คัดสรรฯ นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางที่ปรับปรุงในปี 
๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด และด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยเสนอรายชื่อ
พร้อมข้อมูล จ านวนไม่เกิน ๒ ราย ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ.  

 (๒) การด าเนินการในระดับพื้นที่/จังหวัด เป็นกระบวนการท างานร่วมกันของคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน) ท างานร่วมกับศึกษาภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค 
โดยพิจารณาด าเนินการตามแนวทางขั้นตอน ดังนี้ 

- ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด แจ้งรายละเอียดโครงการทุนการศึกษาฯ 
และกระบวนการการรคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ให้โรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดทราบ โดยเร็วที่สุด เพ่ือให้ ทุกโรงเรียน ทุกสังกัด สามารถ
ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข
โครงการฯ ได้ทุกโรงเรียน โดยไม่จ ากัดจ านวน  



 ๘ 

 

ทั้งนี้ โรงเรียนต้องแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อ รับทราบรายละเอียดโครงการ
ทุนการศึกษา เงื่อนไขการรับทุนฯ อย่างชัดเจน จากนั้น น าส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลส่วนบุคคล 
ครัวเรือน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่โครงการก าหนด (แบบรายงาน จ.-๐๒-
นักเรียน) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไข 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่ก าหนด และประมวลจัดท าทะเบียนบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่
มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน  

-  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด น าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน 
เข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญในจังหวัดของตนให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อน โดย ด าเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรร และจัดล าดับความส าคัญ ให้ได้จ านวนรายชื่อ 
ผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญแล้ว จ านวน ๔-๕ ราย/จังหวัด 
เมื่อได้รายชื่อดังกล่าวแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด น ารายงานสรุปผลการ
คัดเลือก คัดสรร ตามแบบรายงานที่โครงการก าหนด (แบบรายงาน จ.-๐๑-จังหวัด) พร้อม
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดแล้ว 
(แนบแบบรายงาน จ.-๐๒-นักเรียน) เพ่ือเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในระดับภาค ร่วมกับ
ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ ภาค ต่อไป  

-  ศึกษาธิการภาค (กศภ.) ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา จะรับผิดชอบกลั่นกรองรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด โดยมีการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดล าดับความส าคัญร่วมกัน ให้
เหลือรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองที่เห็นชอบร่วมกัน ภาคละ ๘ ราย ยึดตามหลักการ  
ไม่ก าหนดชายหญิง ไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกกลั่นกรองให้ครบมาจากทุกจังหวัด ไม่ก าหนด
สัดส่วนแต่ละจังหวัด แต่จะพิจารณาจากศักยภาพของนักเรียนเป็นส าคัญ ส าหรับเงื่อนไข
ด้านความยากจน ยากล าบาก จะถูกน ามาพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ และเป็นเพียงเงื่อนไข
สนับสนุน เท่านั้น   

โดยที่ นักเรียนผู้ได้รับการกลั่นกรองเสนอชื่อในขั้นสุดท้าย ภาคละ ๘ ราย ดังกล่าว ต้องรับรู้ 
เข้าใจรายละเอียดโครงการทุนฯ ม.ท.ศ พร้อมปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญา และพร้อมเข้ารับ
การฝึกและพัฒนาศักยภาพเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน
พระราชทาน โดยต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และมีครูให้การ
รับรู้ร่วมด้วย 

เมื่อศึกษาธิการภาค ๑๘ กลุ่มภาคการศึกษา ให้การรับรองผลการกลั่นกรอง ร่วมกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดในกลุ่มภาคนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้น าส่งข้อมูล พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับ
ทุนพระราชทานภาคละ ๘ ราย ตามแบบรายงานทุกฉบับที่โครงการทุนฯ ก าหนด (แบบ
รายงาน กศภ.-๑๘ ภาคการศึกษา, แบบรายงาน จ.-๐๑-จังหวัด, แบบรายงาน จ.-๐๒-
นักเรียน) ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย ต่อไป 



 ๙ 

 
ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. ให้ สพฐ. ด าเนินการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอ
รายชื่อพร้อมข้อมูล จ านวน ๒ ราย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดในแนวทางและขั้นตอนการ
ด าเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ โดยใช้แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. 
ก าหนดส าหรับ กทม. และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ. 
ภายในไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือด าเนินการตามขั้นตอนคัดกรองในขั้นสุดท้าย 
ส าหรับ การคัดเลือก คัดสรร จากกลุ่มนักเรียนทุนในโครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) 
ให้คณะกรรมการโครงการกองทุนฯ พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และกลั่นกรอง ตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่ก าหนดในแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ โดยใช้
แบบรายงานตามที่โครงการทุนฯ ม.ท.ศ. ก าหนด และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
ม.ท.ศ. ภายในไม่เกินวันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เช่นกัน  

๓.๔ การด าเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ รุ่นที่ ๙  

 (๑) ภายในไม่เกินในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เมื่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ม.ท.ศ. ได้รับข้อมูลจาก ๑๘ ภาค
การศึกษา (จ านวน ๑๔๔ ราย) จาก สพฐ. ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ กทม. (จ านวน ๒ ราย) และจาก
โครงการกองทุนการศึกษา (รัชกาลที่ ๙) (คาดว่าจะมีประมาณ ๓๐ ราย) รวมแล้วจะมีรายชื่อ
และข้อมูลนักเรียนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการคัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรองมาแล้ว
ประมาณไม่เกิน ๑๗๖ ราย ฝ่ายเลขานุการฯ จะน าข้อมูลดังกล่าวมาด าเนินการสอบทาน ด้วย
การสุ่มสอบทาน/มีคณะท างานฝ่ายเลขานุการลงพ้ืนที่สอบทาน จากนั้นสรุปประมวลจัดท าบัญชี
รายชื่อผู้เข้ารับการคัดกรองในขั้นสุดท้าย เพ่ือแจ้งให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีดังกล่าว เข้ารับการ
ฝึกและพฒันาศักยภาพ ณ วังทวีวัฒนา ประมาณไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ที่สองของ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐   

จากนั้น ประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดท ารายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับ
พระราชทานทุน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญารับทุน 
เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายช่ือผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ตามขั้นตอน
ต่อไป  

(๒) ด าเนินการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ. ให้เป็นผู้รับทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถ
ประกาศรายชื่อได้ประมาณ ต้นสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน ต่อไป 

 ๔.  การพัฒนาศักยภาพและการติดตามดูแล นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. 

๔.๑ การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙  

 การฝึกและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ จะด าเนินการอย่างเข้มข้น ต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่รับทุนพระราชทาน นับตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี 
โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. จะจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ในแต่ละช่วงชั้นให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุม ๓ ด้านหลัก สรุปดังนี้ 



 ๑๐ 

 

 ด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง เข้มแข็ง ที่มุ่งให้เกิด
การรับรู้  ความเข้าใจ เห็นคุณค่า หวงแหนและปกป้องรักษาเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย ความรับผิดชอบ การเป็นพลเมืองที่ดีพร้อมเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ ด้านการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และความ
แข็งแกร่งด้านวิชาการ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพ่ือความสามารถทางการเรียน และการ
เรียนต่อระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการ
เกตร สาขาด้านความมั่นคง ในสายทหาร ต ารวจ รวมทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต ที่มุ่งเตรียมความพร้อม ด้วยการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต มีการเรียนรู้ฝึก 
ลงมือปฏิบัติงาน ดังปรกฎรายละเอียดตามที่ได้น าเสนอไว้ในข้อ ๒.๕ ด้วยแล้ว  

๔.๒ การติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ.  

(๑) นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. จะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. และ
คณะอนุกรรมการฯ ภายใต้โครงการทุนการศึกษาฯ โดยต้องถือปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข ข้อก าหนด/ระเบียบที่ก าหนด รวมทั้งต้องรับผิดชอบศึกษาตามหลักสูตร และระยะเวลา
ที่สถานศึกษาก าหนด ต้องประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และด ารงตนอย่างเหมาะสมใน
การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในพระองค์ฯ และใช้จ่ายเงินทุนฯ อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุนฯ 

(๒) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ยังต้องท าหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนฯ และติดตาม
ผลการเรียน ความประพฤติรวมทั้งการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ รายงานผล
ในทุกภาคเรียน และทุกปีการศึกษา เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่างๆ ให้ช่วยเหลือกรณีนักเรียนทุนฯ และครอบครัวประสบปัญหาวิกฤต  

(๓) นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ต้องเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่
ในระหว่างการเรียนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และต่อเนื่องในช่วงการเรียนระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า จนจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษานั้นๆ 

(๔) แนวทางการด าเนินงานส าหรับกลุ่มนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เดิม รุ่นที่ ๒-รุ่นที่ ๘ การด าเนินการ
ติดตามผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนทุนฯ จะได้น าหลักการแนวคิด การจัดหลักสูตรการฝึกและพัฒนาศักยภาพ 
ทั้งในด้านการเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม และสร้างเสริมพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง การพัฒนา
ศักยภาพเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และความแข็งแกร่งด้านวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มาปรับใช้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 ๕.  กรอบวงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี ๒๕๖๐ 

 วงเงินการจัดสรรทุนพระราชทาน ยึดตามอัตราที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ. ก าหนดไว้เดิม โดย  



 ๑๑ 

 

๕.๑ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แยกเป็นสายสามัญและสายอาชีพ ดังนี้ 

(๑) สายสามัญ อัตรา ๑๘,๐๐๐ บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาท 
(เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ๖,๐๐๐ บาท  

(๒) สายอาชีพ อัตรา ๒๒,๐๐๐ บาท/ปี แยกเป็นค่าครองชีพ ๑๒,๐๐๐ บาท 
 (เฉลี่ยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท) และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕.๒ ทุนระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ครอบคลุม ๔ หมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

(๑) หมวดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  และเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงการศึกษาและอ่ืนๆ ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บโดยตรงจากผู้ เรียน  
โดยโครงการทุนฯ ม.ท.ศ. จะสนับสนุนให้ตามจ านวนค่าใช้จ่ายจริงที่มหาวิทยาลัย/
สถาบันการศึกษาเรียกเก็บจากผู้เรียน  

(๒) หมวดค่าหอพัก ให้ส าหรับผู้ที่ต้องเช่าหอพัก ตามจ่ายจริงโดยมีหลักฐานประกอบ  
 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี  

(๓) หมวดค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ให้เท่ากันทุกราย เหมาจ่ายในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท/ปี  

(๔) หมวดค่าครองชีพ ให้เท่ากันทุกรายในอัตรา ๔๘,๐๐๐ บาท/ปี (เฉลี่ยเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท)  
 
 
 
 

การติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อมูล 

งานฝ่ายเลขานุการ โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๙๖๒  ถนนกรุงเกษม ป้อมปราม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐  
โทร. ๐๒-๒๘๑-๐๙๔๖  โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๒๘๓๙ 

 
 

 ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดตอ่ 

นายนัฎธวุฒิ  บุญบงการ   e-mail  nattawut@nesdb.go.th 
 โทร ๐๘๙-๗๗๖-๑๔๘๖ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๖๑๖  โทรสาร ๐๒-๖๒๘-๒๘๓๙ 

นายอารยะ  มังกรานนท์ชัย   e-mail  araya-m@nesdb.go.th 
 โทร ๐๖๓-๔๒๖-๕๙๓๕ หรือ ๐๒-๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๖๒๔  โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๙๑๕๘   

 


